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Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

 
 
PROJETO DE INDICAÇÃO CONJUNTA N° 049/2020 
 
Senhores (as), Vereadores (as) 
 

Nós, Eliani Mezzomo Francischetto e José Matos de Oliveira, Vereadores com assentos 

nesta Casa de Leis, , indicamos para que seja ouvida e aprovada em Plenário e encaminhada ao 

Poder Executivo Municipal, a seguinte solicitação:  

  

 QUE SEJA CRIADO UM CENTRO 

ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) EM NOSSO 

MUNICÍPIO. 

 

Justificativa 

 

A cada momento o número de pessoas com algum tipo de deficiência aumenta. Seja 

através do nascimento de uma criança, ou causado por algum tipo de acidente. A realidade 

dessas pessoas é diferente da maioria da população. Algumas possuem grandes limitações de 

vida. Uma pessoa com deficiência (PcD) precisa mais do que as pessoas consideradas 

normais, interagir com toda a sociedade para que possa viver normalmente perante todos, 

mesmo com todas as dificuldades existentes de acordo seu tipo de deficiência. Essa 

integração deve ser constante para que o desenvolvimento seja contínuo.    

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) para crianças, adolescentes e adultos 

deficientes, tem com objetivo geral, auxiliar no desenvolvimento físico-motor e intelectual 

dos pacientes, proporcionando uma melhor adaptação com a sociedade. Nesse sentido, o 

desenvolvimento do projeto mostra como a humanização dos espaços por meio da disposição 

arquitetônica do edifício, da integração entre interior/exterior e da criação de um paisagismo 

adequado, faz com que seja possível proporcionar aos pacientes, momentos, ambientes 

eficientes e confortáveis, que estimulem a interação tão importante no conceito de inclusão 

social, sempre de acordo com o que é mais importante estimular em cada tipo de deficiência, 

tendo como meta final a superação da dependência.  

A reabilitação é um processo médico, destinado a recuperação física e psicológica de 

uma pessoa, a fim de melhorar a sua integração social.  O método utilizado deve ser centrado 

no tipo de deficiência que a pessoa possua. Para isso é preciso uma equipe de especialistas 

que juntos ajudam o paciente como um todo e não em partes separadas. A reabilitação 

somente é possível com a união de várias especialidades que ajudam com o desenvolvimento 

de um possuidor de uma deficiência física, sensorial, mental ou orgânica. O trabalho em 

equipe é cada vez mais recomendado. 
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Os chamados CER (Centro Especializado em Reabilitação), como o próprio nome diz, 

definido pelo Ministério da Saúde, são centros clínicos adaptados e destinados a todo o 

processo de reabilitação das pessoas com deficiência. Diferentes de algumas clínicas mais 

comuns, um CER é composto por várias áreas médicas que realizam do diagnóstico da 

deficiência até a adaptação de seu paciente dentro da sociedade.  

Os centros de reabilitação são definidos de acordo com o tipo e a quantidade de 

serviços realizados. De acordo com o § 1o, da Portaria nº 1.303, de 28 de Junho de 2013, os 

centros são nomeados da seguinte forma:    

Nomeação dos Centros de acordo com o tipo e quantidade de serviços realizados.  

 

Tipo Especialidades de Serviços de Reabilitação  

 

CER II  Auditiva e Física  

CER II  Auditiva e Intelectual  

CER II  Auditiva e Visual  

CER II    Física e Intelectual   

CER II  Física e Visual  

CER II  Intelectual e Visual  

CER III  Auditiva, Física e Intelectual  

CER III  Auditiva, Física e Visual  

CER III  Auditiva, Intelectual e Visual  

CER III  Física, Intelectual e Visual  

CER IV  Auditiva, Física, Intelectual e Visual 

 

O edifício é um Centro de Reabilitação que deve  ter  ambientes que estejam de 

acordo com as necessidades específicas dos pacientes. Todos ambientes obrigatórios são 

descritos e definidos de acordo com o Manual de Ambiência dos Centros Especializados em 

Reabilitação (CER) e das Oficinas Ortopédicas, elaborado pelo Ministério da Saúde. Dentro 

desse manual encontramos os ambientes, a dimensão mínima e as instalações necessárias 

para cada tipo de reabilitação. 

O centro trabalhará com as deficiências físicas e intelectuais (CER II). Podendo contar 

com médicos nas áreas de fisioterapia, ortopedia, fonoaudiologia, nutrição, enfermagem, 

psicologia, neurologia, psiquiatria e pediatria.  

Além de todo processo médico também será trabalhada a integração e 

conseqüentemente a interação entre as pessoas com tais necessidades. 

Através da disposição arquitetônica dos espaços, da humanização desses ambientes e 

das áreas livres e comuns, o objetivo do centro é proporcionar a convivência entre os 

pacientes com necessidades iguais ou diferentes da sua (ou até sem necessidade).  

O edifício, além de toda estrutura preparada para a reabilitação clínico funcional de 

seus pacientes, também será totalmente acessível às pessoas com deficiência de acordo com a 

NBR 9050. 

 

Plenário Antônio Oliveira Santana, 24 de setembro de 2020. 

 

 

       ____________________________                ________________________ 

Eliani Mezzomo Francischetto   José Matos de Oliveira 

      Vereadora Presidente    Vereador 2º Secretário 

 


